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ใครจะปล่อย 

พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 
 

ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ 
ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

 
 

ถาม : เรื่อง “จติกบัธรรม” 

รบกวนเรยีนถามหลวงพ่อ การปล่อยจติตอ้งปล่อยพรอ้มกบัธรรมใช่หรอืไม่ 

ขอบคุณค่ะ  

ตอบ : “การปล่อยจติตอ้งปล่อยพรอ้มกบัธรรมหรอืไม่” 

เวลาฟังธรรมไปฟังธรรมมา คนฟังนะ คนฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อประโยชน์ แต่

ถ้าคนฟังฟังดว้ยกเิลส ฟังดว้ยความไม่รูเ้ท่า โดยธรรมชาตขิองคนฟังธรรม เพราะเรามี

กเิลสเราถงึฟังธรรม 

หลวงตาท่านบอกว่า การฟังธรรมโดยกรรมฐานเป็นการปฏิบติั

สุดยอดท่ีสุด 

การปฏิบติัสุดยอดเพราะมนัจากใจดวงหน่ึงสู่ใจดวงหน่ึงไง จาก

ใจของครบูาอาจารยท่ี์ท่านรู้จริงท่านถ่ายทอดออกมา แต่ใจของผู้ท่ี

ประพฤติปฏิบติัมนัมีอวิชชา มนัมีกิเลสตณัหาความทะยานอยาก แต่เรา 

ด้วยความตะเกียกตะกาย เราตะเกียกตะกายของเรา เราพยายาม

ประพฤติปฏิบติัของเราให้ได้ผล ให้ได้สจัธรรมตามความเป็นจริง เราถึง

ตะเกียกตะกายฟังธรรม ถา้เราตะเกียกตะกายฟังธรรม ธรรมอย่างน้ีจาก

ใจสู่ใจส าคญัมาก 
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ในการฟังธรรม ในกรรมฐานเรานี่สุดยอดทีสุ่ด สุดยอดเพราะอะไร เพราะขณะที่

หลวงปู่ มัน่ท่านเทศนาว่าการ หลวงตาท่านเล่าให้ฟังนะ เวลาฟังเทศน์หลวงปู่ มัน่ 

เหมอืนนิพพานเปิดหมดเลย ฟ้านี่เปิดหมด หยบิฉวยเอาไดเ้ลย มรรคผลนี่จบัไดเ้ลย 

เพราะว่าหลวงปู่ มัน่ท่านรูจ้รงิของท่าน ท่านอธบิายออกมาเป็นชัน้เป็นตอน 

เราฟังอยู่ เราจนิตนาการ จะหยบิฉวยเอาไดเ้ลย มรรคผลนพิพานหยบิไดเ้ลย 

แต่พอเวลาหลวงปู่ มัน่ท่านเทศน์จบ มรรคผลนิพพานกปิ็ดทนัทเีหมอืนกนั 

นี่ไง ฟังธรรมมนัส าคญัตรงนี้ไง ส าคญัตรงทีม่คีุณธรรมในหวัใจ ท่านเทศนา

ว่าการกเ็ป็นความจรงิ ฉะนัน้ การฟังธรรมส าคญัมาก 

ฉะนัน้ ฟังธรรมส าคญัมาก ส าคญั เราตอ้งมคีุณธรรม เราตัง้สจัจะ เราท า ถ้าสิง่

ใดเป็นประโยชน์กบัเรา เอาสิง่นัน้เป็นประโยชน์ ถ้าสิง่ใดทีม่นัไม่เป็นประโยชน์ วางไว้

ก่อน วางไวก่้อนนะ เพราะเรายงัไม่รูเ้ท่า เรารู้ไม่ได ้เพราะจติใจของเรามนัมดืบอด จติใจ

เรามอีวชิชาครอบง าอยู่ เราจะรูเ้หน็จรงิตามทีค่รูบาอาจารยเ์ทศนาว่าการไม่ได ้ แต่

ขณะทีเ่ราฟังแลว้เราเอามาจนิตนาการเอง พอจนิตนาการเองกเ็ลยเขยีนค าถามมานี่ไง 

“การปล่อยจติตอ้งปล่อยพร้อมกบัธรรมหรอืไม่” 

แลว้ถ้าเกิดคนไม่มหีลกัมเีกณฑ ์ “ใช่ การปล่อย ปล่อยอย่างนัน้เลย ปล่อยแล้ว

มนัเป็นมรรคเป็นผลเลย” นัน่คอืคนที่ไม่มหีลกั 

ถ้าคนทีม่หีลกันะ การปล่อยจติ เอ็งจะบา้หรอื ถ้าปล่อยจติกไ็ปโรงพยาบาลศรี

ธญัญาไง ใครปล่อยจติ ปล่อยกเ็ร่ร่อนไง ถ้าปล่อย ปล่อยแลว้เดีย๋วกเ็คลบิเคลิ้มไง 

การปล่อยจติกต็กภวงัคไ์ง ใครไปปล่อย มใีครสอนใหป้ล่อยจติ 

สอนใหป้ล่อยจติ เหน็ไหม นี่ไง ถ้าครูบาอาจารย์ท่านไม่มหีลกัไม่มเีกณฑ ์

“ปล่อยแลว้มนัว่างหมดเลย ความว่าง” 

ว่างอย่างนัน้ว่างแบบขีล้อยน ้าไง เวลาขีม้นัลอยน ้าไปมนัไม่รบัผดิชอบสิง่ใด

เลย ไอค้นจะใชน้ ้าใชส้อยเหน็ขีล้อยมา เขาขยะแขยง เขาจะปัดทิ้งเลย เพราะขีล้อยน ้า

มาไม่เป็นประโยชน์กบัใคร แต่ขีถ้า้มนัไปตดิฝัง่ใดแลว้เขาท าการเกษตร ขีน้ัน้เป็นปุ๋ ย 

เป็นปุ๋ ยใหก้บัการเกษตรนัน้ได้ 
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ว่างๆ กว่็างขีล้อยน ้า 

แต่ถ้าว่าง หลวงปู่ มัน่ท่านสัง่หลวงตาไวเ้ลย ถ้าครูบาอาจารยไ์ม่ม ี เวลาจะ

ประพฤตปิฏบิตั ิแลว้ถ้ามนัมเีหตุวกิฤตขิึ้นมา อย่าทิ้งผู้รู ้อย่าทิ้งพุทโธ หา้มทิ้งเดด็ขาด 

ห้ามท้ิงผู้รู้ ห้ามท้ิงพทุโธ เราห้ามท้ิงผู้รู้ ผู้รู้คือใจ พทุโธคือค า

บริกรรม ค าบริกรรม พทุธะคือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า อย่าท้ิง

หวัใจของเรา อย่าท้ิงผู้รู้ เกาะไว้ เราจะเจอวิกฤติส่ิงใด เราจะไปเหน็

นิมิตอะไร เราจะไปเจอส่ิงใดท่ีท าให้เราตกอกตกใจ เราจะไม่ท้ิงพทุโธ

ของเรา 

แต่ถ้าเราทิ้งพุทโธของเรา เราทิ้งผู้รูข้องเรานะ พอเหน็สิง่ใดเราตกใจ เราวูบ

ไปกบัเขานะ พอวูบไป ขาดสต ิถงึกบัเสยีจรตินิสยัได ้แลว้ถ้ามนัไม่เป็นไป ถ้ามนัวูบ

ไปรูไ้ปเหน็สิง่ใดมนักข็อ้งใจอยู่อย่างนัน้น่ะ ไปเหน็นัน่มนัอะไร สวรรคช์ัน้ไหน นรกชัน้

ไหน ไปเหน็นะ โอโ้ฮ! รูว้าระจติของใคร มนัไปของมนัน่ะ นี่ไง เพราะทิ้งไง เพราะทิ้ง

ผูรู้ ้ทิ้งพุทโธมนัเป็นแบบนัน้ 

ฉะนัน้ การปล่อยจติ ใครปล่อย มใีครปล่อยจติ ใครสอนใหป้ล่อยจติ ไม่ม ีไม่

มหีรอก ครูบาอาจารยไ์ม่ไดส้อนใหป้ล่อยจติ ท่านใหม้สีต ิ ตอ้งมสีต ิ มคี าบรกิรรม

ชดัเจน ไม่มกีารปล่อย ถ้าไม่มกีารปล่อย 

ถ้าเราภาวนาไป เรามคี าบรกิรรมพุทโธๆๆ มนัจะละเอยีดขนาดไหนกใ็หม้นั

ละเอยีดไป ไม่ปล่อย ไม่ปล่อยผู้รู ้ไม่ปล่อยพุทโธ มนัละเอยีดเขา้ไป พอละเอียดเขา้ไป 

ตัง้แต่ขณิกสมาธกิร็บัรูไ้ด้ จติมนัสงบได ้ จติร่มเยน็ได ้ แต่ถ้ามนัไม่เป็นสมาธเิลยมนัก็

ฟุ้งซ่าน มนักท็ุกขม์นักย็ากของมนั แต่เวลามนัพทุโธๆ พุทโธกบัจติมนักลมกล่อมกนั 

มนัเป็นเนื้อเดยีวกนั พุทโธแลว้มนักว่็างได ้มนัควบคุมจติได ้มนักเ็ป็นขณิกสมาธ ิ

พุทโธต่อเน่ืองกนัไป พทุโธต่อเน่ืองกนัไป ถ้าจติมนัสงบมากขึน้ มนัสงบแลว้

มนัมกี าลงัมากขึน้ มนัออกรบัรูไ้ด ้มนัเป็นอุปจารสมาธ ิ
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พุทโธๆ จนพุทโธไม่ได ้พุทโธไมไ่ด ้แต่มนัสกัแต่ว่ารู ้เหน็ไหม สกัแต่ว่ารู ้ตวั

รูก้บัตวัผูรู้ก้ต็วัจติไง ตวัผูรู้ ้ผูรู้ก้พ็ุทธะไง มใีครปล่อย มนัละเอยีดเขา้ไป มนัละเอยีดเขา้

ไปจนตวัมนัเองรูต้วัมนัเอง มนัปล่อยทีไ่หน มนัไม่ไดป้ล่อย ถ้าปล่อย ปล่อยกเ็ราปล่อย 

เขาเล่นยมินาสตกิ เขาเล่นกายกรรม ระหว่างผูเ้ล่นกบัผูเ้ล่นเขาจบัมอืกนั เขา

เหวีย่งตวัขึน้ไปบนอากาศ เขาปล่อยกต็ายน่ะส ิเขาปล่อยมอื เขาตก ถ้าเขาปล่อยมอื เขาก็

ตกสู่พืน้ เขาเล่นกายกรรม มใีครเขาปล่อยมอืจากเชอืกบา้ง เขาจบัของเขาไป เขาจะ

เล่น เขาจะเหวี่ยงตวัขนาดไหน เขากจ็บัของเขาไป เขาไม่ปล่อยหรอก เวลาเขาเลกิ

เล่นแลว้เขากล็งมาตามเทคนิคของเขา มใีครเขาปล่อยบา้ง ปล่อยกต็ก 

อุปจารสมาธ ิสกัแต่ว่ารู ้ ไม่มรีบัรูส้ ิง่ใดเลยล่ะ แต่มนัมขีองมนัอยู่ เขาไม่ปล่อย 

ไม่มใีครปล่อยหรอก 

ค าว่า “ปล่อยจติ” การปล่อยจติ ค าถามมนัสะเทอืนใจ สะเทอืนใจทีว่่าฟัง

ธรรมไง ฟังไม่ไดศ้พัท์ จบัไปกระเดยีด ฟังไม่ไดศ้พัท์ จบัไปกระเดยีด ฟังแล้วไม่รูเ้รื่อง 

“การปล่อยจติปล่อยอย่างไร” 

การปล่อยจติ ถ้าถามคนบา้ คนบา้กบ็อกเลย “เอ้ย! ปล่อยอย่างนัน้ การปล่อย

ตอ้งมเีทคนิคการปล่อย”...บา้เจอกบับา้ไง 

อนัน้ีถามมา เขาถามว่าการปล่อยจติอย่างไร 

ใครสอนใหป้ล่อย ปล่อยอย่างไร ท าไมถงึปล่อย มนัไม่ม ี การปล่อยจติ ใคร

ปล่อย มนัไม่มใีครปล่อย เพราะหลวงปู่ มัน่ท่านสัง่นักสัง่หนาเลย สัง่กบัหลวงตาไว ้

ตอนก่อนทีห่ลวงปู่ มัน่ท่านจะเสยี หลวงตาท่านก าลงัเขา้ดา้ยเขา้เขม็ ท่านสงัเวชตวั

ท่านเองมากว่าท่านเองยงัตอ้งมคีรูบาอาจารย์ แล้วครูบาอาจารยต์อ้งนิพพานไปต่อ

หน้า แลว้จติใจนี้ยงัตอ้งการคนพึง่อาศยั แลว้ถ้าไม่มคีรูบาอาจารย์แลว้จะฟังใครต่อไป

ล่ะ เพราะจติมนัดื้อ มนัฟังเหตุฟังผล ไม่ค่อยยอมฟังใคร ถ้าใครมเีหตุมผีลถงึจะยอม

ฟัง แลว้ผูท้ีม่เีหตุมผีลกจ็ะนิพพานไปต่อหน้า 
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หลวงปู่ มัน่สัง่ไว ้ หลวงตาท่านเน้นย า้ตรงน้ีมากว่า หลวงปู่ มัน่ท่าน

สัง่ไว้ว่า อย่าท้ิงผู้รู ้ อย่าท้ิงพทุโธ จะวิกฤติขนาดไหน จะเป็นอย่างไร 

อย่าท้ิงผู้รู้ อย่าท้ิงพทุโธ ต้องอยู่กบัผู้รู้ อยู่กบัพทุโธ แล้วถ้ามนัสงบ มนั

สงบท่ามกลางผู้รู้ ท่ามกลางพทุโธนัน้ มนัชดัเจนของมนัเอง ไม่ใช่ปล่อย

ท้ิง ปล่อยปละละเลย มนัเป็นไปไมไ่ด้หรอก 

คนสุรุ่ยสุร่าย คนจบัจ่ายใชส้อยโดยทีไ่ม่มสีตปัิญญาจะตัง้ตวัไม่ได้ คนที่จะมี

หลกัมเีกณฑต์อ้งเป็นคนประหยดัมธัยสัถ์ เป็นคนที่รู้จกัเกบ็รกัษา คนคนนัน้จะเป็นคน

ทีม่ัง่มศีรสีุข คนคนนัน้จะเป็นคนมหีลกัมเีกณฑ ์

นี่กเ็หมอืนกนั การปล่อยจติไม่ม ีขณิกสมาธ ิ อุปจารสมาธ ิมนัชดัเจนของมนั 

ถ้าอปัปนามนัสกัแต่ว่า มนักม็ขีองมนั มนัรู้ของมนั ไม่ใช่การปล่อย ไม่ใช่ 

มนัเป็นปัจจตัตงั สนัทฏิฐโิกชดัเจนมาก ฉะนัน้ การปล่อยจติไม่มหีรอก ไม่มี

การปล่อยจติ 

ฉะนัน้ “การปล่อยจติตอ้งปล่อยพรอ้มกบัธรรมหรอืไม่ ตอ้งปล่อยพรอ้มกบั

ธรรม” 

ฟังไม่ไดศ้พัท ์ ฟังไม่ไดศ้พัท์กจ็บัไปกระเดยีด แลว้กเ็ขยีนถามมา แลว้ถ้าไม่

ตอบนะ มนัฟังไม่ไดศ้พัท์ใช่ไหม จะฟังใครมากแ็ลว้แต่ จะฟังของใครมาแลว้กแ็ต่ แลว้

เอาไปพูดต่อ แลว้ถ้ามาพูดบอกฟังพระสงบมา พระสงบว่าอย่างนี้ 

นี่คนบา้ คนบา้มนัสอนคนบา้ บา้กบ็า้วะ มงึกบ็า้ กูกบ็้า แล้วกบ็า้กนัไปน่ะ 

ฉะนัน้ พอเขยีนมาอย่างนี้ นี่ฟังไม่ไดศ้พัท์ การปล่อยจติ ไม่ไดส้อนใหป้ล่อย 

แลว้พอสอนใหป้ล่อยแลว้ ตอ้งปล่อยพรอ้มกบัธรรมหรอืเปล่า 

อา้ว! ยิง่ไปใหญ่เลย ตอ้งปล่อยพรอ้มกบัธรรม ธรรมอะไร มจิฉาสมาธ ิมจิฉา

ธรรม มนัเป็นมจิฉาทฏิฐ ิมนัจะไปปล่อยอะไร กป็ล่อยไปคลุกกบักเิลสไง ปล่อยไปคลุก

กบัขี ้
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มนัเป็นไปไมไ่ด ้ มนัเป็นไปไม่ได ้ นี่ฟังไม่ไดศ้พัท ์ จบัไปกระเดยีด ไมใ่ช่

กระเดยีดธรรมดาดว้ยนะ กระเดยีดแลว้ยงัอา้งครูบาอาจารยม์าเป็นหลงัองิดว้ยนะ 

เพราะไดฟั้งจากองคน์ัน้มา ไดฟั้งจากองคน์ี้มา เราเข้าใจ 

ฟังมา ท่านเทศน์อย่างหนึ่ง ท่านมคีวามหมายอย่างหนึ่ง เรามอีวชิชา เราไป

ฟังแลว้เรากเ็ขา้ใจของเราอย่างหนึ่ง พอเขา้ใจอย่างหนึ่งปับ๊ เรากเ็อาท่านมาเป็นหลงัองิ 

แลว้กบ็อกว่าท่านว่าอย่างนัน้ๆๆ ทา่นว่าอย่างนัน้แลว้เอง็ว่าอย่างไรล่ะ เออ! ท่านว่า

อย่างนัน้แลว้เอ็งรู้อะไรล่ะ อา้ว! เอง็ฟังแลว้เอง็ปฏิบตั ิ เอง็กต็อ้งรูส้ ิ เอง็รู ้ เอง็กต็อ้ง

อธบิายของเอง็บา้งส ิ

ดูส ิเวลาเขาบอกว่า คนนัน้เทศน์ดมีาก คนนี้เทศน์ดมีาก 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท าไมจะไม่ดี 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ดูส ิ โปฐลิะใบลานเปล่าๆ จ าธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ไดห้มดเลย ไปสอนเทศนาว่าการลูกศษิยล์ูกหาเตม็ไป

หมดเลย ไปหาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ “โปฐลิะใบลานเปล่ามาแลว้หรอื ใบ

ลานเปล่าไปแลว้หรอื ใบลานเปล่ากลบัแลว้หรอื” 

น่ีกเ็หมือนกนั ไปจ าของท่านมามนักใ็บลานเปล่า แลว้ของเรา

ล่ะมีอะไร เราจ ามาแลว้เราปฏิบติัหรอืเปลา่ ธรรมวินัยเป็นศาสดาของ

เรา เราเรียนมา เรียนมาเพ่ือปฏิบติั น่ีฟังมาเพื่อจะค้นคว้าความจริง ถ้า

ค้นคว้าความจริง 

การปล่อยจติ ไม่มใีหป้ล่อย จติกไ็ม่มใีหป้ล่อย ตวัจติมนัจะไปปล่อยอะไร ตวั

จติมนัตอ้งเขา้เป็นสมัมาสมาธแิลว้มนัใชปั้ญญาไป 

ว่าตอ้งปล่อย ปล่อยอะไร ปล่อยพร้อมธรรม...ไม่ใช่ 

จติสงบเป็นสมาธแิลว้ จติสงบเป็นสมาธติัง้มัน่แลว้ จติจรงิ สมาธจิรงิ 

สมัมาทฏิฐ ิสมัมาสมาธ ิออกคน้ควา้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็น
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จรงิ ถ้าเหน็จติ เหน็ตามความเป็นจรงิแลว้ใชปั้ญญาแยกแยะ ปัญญาทีเ่กิดจาก

สมัมาสมาธ ิสมาธเิกดิจากสต ิเกดิจากศลี เกดิจากความปกตขิองใจ 

ท าความสงบของใจเขา้มา ใจมนัสงบเขา้มา ไม่ไดป้ล่อย มนัเป็นสมัมาสมาธ ิ

เป็นตวัจติ เป็นสมัมาสมาธ ิเป็นจติทีเ่ป็นสากล จติทีเ่ป็นจติแท้ๆ  จติไม่ไดค้วบคุมโดย

สมุทยั จติไม่ไดค้วบคุมโดยอวชิชา จติไม่ไดค้วบคุมโดยความไม่รูเ้ท่า แลว้จนิตนาการ

กนัไปว่าจะปล่อย กป็ล่อยตวัมนัเอง กป็ล่อยลงไปคลุกขี ้กเ็ป็นมจิฉาทฏิฐคิวามเหน็ผดิ 

ถ้าเป็นสมัมาสมาธ ิ จติมนัจติแท ้ จติแท ้ จติสงบแล้วจติเห็นกาย เหน็เวทนา 

เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ ถ้าจติเหน็กาย เหน็เวทนา เห็นจติ เห็นธรรมตาม

ความเป็นจรงิแลว้ใชปั้ญญาไป ปัญญาอย่างนี้เป็นสมัมา เหน็ไหม สมัมาสมาธ ิ สมัมา

ปัญญา เป็นภาวนามยปัญญา 

ถ้าปัญญามนัพจิารณาของมนัไป มนัพจิารณาของมนับ่อยครัง้เขา้ เวลามนั

ปล่อย นี่เวลามนัปล่อย มนัปล่อยอะไรล่ะ แล้วเราจบักาย จบัเวทนา จบัจติ จบัธรรม กาย 

เวทนา จติ ธรรมเป็นสตปัิฏฐาน ๔ แลว้จติมนัพจิารณา จติมนัพจิารณากาย พจิารณา

เวทนา พจิารณาจติ พจิารณาธรรม เวลามนัพจิารณาของมนัไปแลว้มนัเป็นไตรลกัษณ์

แลว้ แลว้มนัปล่อย ใครปล่อย ใครปล่อยกาย ใครปล่อยเวทนา ใครปล่อยจติ ใครปล่อย

ธรรม 

เหน็ไหม เวทนาเกดิขึน้มา เวทนาเจบ็ปวดมากเลย เจบ็ปวดมหาศาลเลย 

เวลาจติมนัสงบแลว้จติมนัจบัเวทนา พจิารณาเวทนาไป พอมนัปล่อยเวทนาปับ๊ จติ

สงบลง ใครปล่อย มนัปล่อยอะไรน่ะ 

มนัปล่อยเวทนา ปล่อยกาย ปล่อยเวทนา ปล่อยจติ ปล่อยธรรม 

ถ้ามนัปล่อย ท าไมมนัถงึปล่อย 

มนัปล่อยเพราะมนัมสีจัธรรม มนัมมีรรคของมนั มรรคมนัพจิารณาของมนั 

แยกแยะของมนัไป เวลามนัปล่อย ปล่อยเป็นชัน้เป็นตอน เป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป ปล่อย

แลว้ปล่อยเล่าๆ ถ้าปล่อยแลว้ต้องซ ้าๆๆ จนกว่ามนัสมุจเฉทปหาน 
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เวลาสมจุเฉทปหาน มนัปลอ่ยจิตอะไร มนัไม่ไดป้ล่อยจิต 

สงัโยชน์มนัขาดจากจิต นัน่! จิตเขาไม่ไดป้ล่อย เขาช าระสงัโยชน์ เขา

ส ารอกสงัโยชน์คายออกไป สกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส มนั

ท าลายสงัโยชน์ออกไป มนัไมไ่ด้ปล่อยจิต จิตเป็นตวัประหตัประหาร

อวิชชา สมุทยั ท าลายสมุทยั ท าลายอวิชชาออกไป แล้วจิตมนัเป็น

อย่างไรละ่ จิตมนัเป็นอย่างไร มนัปล่อยเป็นชัน้เป็นตอนเข้ามา มนั

ปล่อยเป็นชัน้เป็นตอนเข้ามา มนัพิจารณาต่อเน่ืองไป เวลามนัปล่อย

แล้วมนัจบัอีกไม่ได ้มนัติด 

อู๋ย! มนัยงัอกีไกลนะ เวลาผูท้ีป่ฏบิตัจิรงิ มนัจะมบีุคคล ๔ คู ่ โสดาปัตตมิรรค 

โสดาปัตตผิล สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล อนาคามมิรรค อนาคามผิล อรหตัตมรรค 

อรหตัตผล มนัเป็นคู่ เป็นชัน้เป็นตอน ในสงัฆคุณ บุคคล ๘ จ าพวก จติใจทีม่นัเป็น

บุคคลขึน้ไป 

มนัไม่ไดป้ล่อย ถ้าการปล่อยจติๆ ถ้าการปล่อยจติ จะบอกว่าเขยีนผดิก็ได ้

เขาว่า “ถ้าเรามคีวามเหน็อย่างหนึ่ง วนัน้ีเขยีนผดิไป เขยีนผดิมา หลวงพ่อเลยใส่เอา

เลยว่าการปล่อยจติ หลวงพ่อกเ็ลยตอกเอา เพราะเขยีนผดิ ไม่ไดเ้ขา้ใจอย่างนัน้” นี่จะ

แกต้วัอย่างนี้แลว้ แต่ตอนเขยีนมาคดิอย่างนี้ คดิว่าฉันรูม้าก ฉันรูจ้รงินะ ฟังเยอะ ฟัง

เยอะแน่ชดั เออ! เขยีนไปเลย หลวงพ่อจะมเีคลด็ลบัอะไรพูดต่อ 

“การปล่อยจติตอ้งปล่อยพร้อมกบัธรรมหรอืไม่” 

ไม่ใช่ทัง้นัน้ ไม่มปีล่อย จติไม่มปีล่อย จติเป็นสมัมาสมาธ ิสมัมาสมาธ ิจติตัง้

มัน่แลว้จติพจิารณาของมนัไป ถ้าจะปล่อย ปล่อยกาย ปล่อยเวทนา ปล่อยจติ ปล่อย

ธรรม เวลาปล่อย เวลามนัขาด กายเป็นกาย จติเป็นจติ ทุกขเ์ป็นทุกข ์ มนัปล่อย

มหาศาล แลว้มนัปล่อยอย่างไร 

ไม่ไดป้ล่อยจติ ไม่ไดป้ล่อยจติ ถงึทีสุ่ด ทีม่นัมปีระเด็น เราเขา้ใจ มนัมปีระเดน็

ว่า พระอรหนัต์ไม่มจีติไง พระอรหนัต์ไม่มภีพไง ถงึบอกว่าตอ้งปล่อยจติไง 
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ไม่ใช่ มนัมเีคลด็ลบั มนัมวีธิกีารอีกเยอะแยะ ไอท้ีพู่ดนี่มนัผวิเผนิมาก ผูรู้จ้รงิ

เขาม ี ไม่มกีารปล่อยจติหรอก จติมนัท าลายอวชิชา ท าลายความเหน็ผดิจากจติ มนั

ส ารอกมนัคายสงัโยชน์เป็นชัน้เป็นตอนเขา้ไป ถงึทีส่ดุแลว้สงัโยชน์อย่างละเอยีด เหน็

ไหม รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวชิชา มนักย็งัเป็นสงัโยชน์อย่างละเอียด 

มนักย็งัไม่ใช่จติ อา้ว! แลว้จติมนัเป็นอะไรล่ะ ถ้าจติ มนัเป็นภวาสวะ มนัเป็นภพ เป็น

ตอ แลว้จะไปรูม้นัอย่างไร จะไปเหน็มนัอย่างไร เขาไม่ไดป้ล่อย เขาไม่ไดป้ล่อย 

เวลาหลวงตาท่านพูด เวลาท่านพจิารณาของท่านไปแลว้ จตินี้มหศัจรรยน์ัก 

มนัส่งไป มนัพจิารณาไป มนัทะลุทะลวงไป ทัง้ภูเขาเลากา มนัทะลุทะลวงไปไดห้มด

เลย จตินี้มหศัจรรยน์ัก ตวัจติ นี่ท่านก าลงัเพลดิเพลินกบัจติของท่าน 

แต่เวลาธรรมะมาเตอืน ท่านบอกว่าธรรมะเลย ธรรมะมาเตือนเลย “สิง่ทีส่ว่าง

ไสว ทีม่นัผ่องใส มนัเกดิจากจุดและต่อม” ท่านกย็งังงอยู่ไง เพราะว่าทีห่ลวงปู่ มัน่บอก

ว่าหา้มทิ้งผูรู้ ้หา้มทิ้งพุทโธ หลวงปู่ มัน่ท่านกเ็สยีไปแลว้ ถ้าหลวงปู่ มัน่อยู่ ท่านบอกไป

ถามหลวงปู่ มัน่ ท่านจะผ่านไปเลย นี่ตดิอกีตัง้ ๘ เดอืน คน้ควา้ หนัซ้ายหนัขวา หนัรี

หนัขวางอยู่นัน่น่ะ หนัไปหนัมาเพราะตอ้งคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 

พอถงึทีสุ่ดมนัเขา้มาท าลายจุดและต่อม เขา้มาท าลายภพ ถ้าท าลายภพ ยิง่

ท าลายยิง่สะอาด เหน็ไหม ท่านบอกเวลาทีม่นัสว่างไสว ทีม่นัมหศัจรรย ์มนัมหศัจรรย์

มาก เวลาท าลายไปแลว้ ความมหศัจรรย์นัน้เป็นกองขีค้วาย กองขี้ควายเลยล่ะ 

แลว้พอมนัทะลุทะลวงผ่านไปแลว้ ทนีี้มอีะไรล่ะ มนัมจีติอกีไหม มนัมภีพอกี

ไหม มนัจะมอีะไร นี่เขาไม่ไดป้ล่อย เขาไม่ไดป้ล่อย เขาท าลายตวัจติเลย แลว้ท าลาย 

ท าลายอย่างไร ตวัจติมนัจะท าลายตวัมนัเองได้อย่างไร 

กว่าจะท าลายตวัมนัเองมนัตอ้งพจิารณามาเป็นชัน้เป็นตอน ไม่มกีารปล่อย

หรอก ไอน้ี่ฟังไม่ไดศ้พัท์ จบัไปกระเดยีด ไดแ้ค่น้ี ถ้าไดแ้ค่น้ีกแ็ค่นี้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีถ่ามมา ทีพู่ด พูดเพราะไม่ตอ้งการใหฟั้งไม่ไดศ้พัท์แลว้จบัไป

กระเดยีด พอจบัไปกระเดยีดแลว้ แลว้กไ็ปอา้งองิ พออา้งอิงขึน้ไปแลว้ กรรมฐานเรา

นะ เขาดูถูก เขาดูถูกว่าพวกพระกรรมฐานไม่เรยีนก่อน ไม่เรยีนปรยิตัก่ิอน ไม่มี
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การศกึษา พอไม่มกีารศึกษา พอพูดธรรมะกพ็ูดผดิๆ ถูกๆ เขาว่าอย่างนัน้ พระ

กรรมฐานพูดผดิๆ ถูกๆ ไม่มคีวามรูจ้รงิ 

ขณะทีม่นัยงัผดิอยู่ เรยีนมาขนาดไหน ปรยิตั ิ เวลาปฏบิตั ิ ปรยิตักิค็อืปรยิตัิ 

พูดอยู่ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ โปฐลิะใบลานเปล่าๆ แต่เวลาเป็น

ความจรงิขึ้นมามนัเป็นความจรงิขึ้นมาจากจติ 

เราเรยีนมา เรยีนมาเป็นทฤษฎเีพื่อจะปฏบิตัเิขา้ไปคน้ควา้เอาความจรงิ นัก

ปฏบิตัเิราปฏบิตัเิอาความจรงิ แลว้มนัเป็นความจรงิขึน้มา มนัศลี สมาธ ิ ปัญญาเป็น

ความจรงิ แล้วมนัช าระล้าง มนัส ารอกคายกิเลสออกไป มนัจะผดิตรงไหน นี่ตวัจรงิเลย

ล่ะ ปฏบิตัจิรงิ รูจ้รงิ ตวัจรงิเลย แล้วมนัผดิไปไหนล่ะ มนัไม่ผดิต่อเมื่อผู้รูจ้รงิไง 

แต่นี้เราเป็นลูกศษิยล์ูกหา เราก าลงัปฏบิตัอิยู่ เราตอ้งอาศยัครูบาอาจารย ์ฟัง

ไม่ไดศ้พัท์มนักค็่อยๆ พจิารณาใหร้อบคอบ 

ทีบ่อกว่าไม่รู้ ถามไม่ได้ ปัญหาไม่รู้ ถามไม่ได ้ เพราะเราไม่รูจ้รงิ เราถามมา 

ถามมา ถ้าเป็นศพัท์หลวงตานะ นักมวยเวลามนัจะชก มนัเปิดหน้ามาเลย เปิดหน้ามา

ใหคู้่ต่อสูส้วนหมดัเลย นักมวยเขาตอ้งปกป้องตวัเอง นักมวยเวลาขึน้ชกมวยไม่เคยยก

แขนขึน้มาปิดป้องตวัเองเลย ใหคู้่ต่อสูต้่อยเอาๆ เลย 

นี่กเ็หมอืนกนั การปล่อยจติปล่อยอย่างไร นี่มนัเปิดหน้ามาเลย เปิดหน้ามา 

เหน็ไหม ถ้ามนัไม่รู้ ถามไม่ได ้ มนัถามอย่างนี้ ไม่รู ้ ถามไม่ได ้ ไม่รู ้ มนัจะปกป้อง

ตวัเองไม่ได ้ไม่รู ้ท าเองไม่ได้ 

ไม่รู ้ ถามไม่ได ้ คนทีจ่ะถามตอ้งรูจ้รงิ แลว้คนทีต่อบตอ้งรูจ้รงิดว้ยถึงตอบด้วย

ความจรงิ ถ้าคนไม่รูถ้ามมา ไอ้คนไม่รูต้อบไปกบ็า้ ไอ้บา้ตอบบา้ไง ไอบ้า้กถ็ามมา ไอบ้า้

กต็อบไปไง แล้วโลกกส็รรเสรญิ กรรมฐานไม่มกีารศึกษา กรรมฐานไม่ศกึษาปรยิตัมิา

ก่อน กรรมฐานไม่มคีวามรู ้ ไม่ไปถามครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นจรงิ ถ้าครูบาอาจารยท์ีเ่ป็น

จรงิท่านสอยกลบัเลย 
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ฉะนัน้ ใครจะปล่อยจติ ไม่มหีรอก หา้มทิ้งผูรู้ ้หา้มทิ้งพุทโธ ท าความจรงิเขา้

ไป แลว้ความจรงิเขา้ไป มนัส ารอกมนัคายกิเลส กเิลสเป็นอย่างไร เวลาส ารอกคายมนั

จะรูข้องมนัไป ฉะนัน้ การปล่อยจติไม่ม ีไม่ม ี

ห้ามท้ิงผู้รู้ ห้ามท้ิงพทุโธ จบัให้มัน่ๆ คัน้ให้ตาย เป็นสมาธิ

ท่ามกลางหวัใจเลย แล้วหวัใจท่ีเป็นสมาธิ เวลาเราออกใช้ปัญญา มนั

เป็นภาวนามยปัญญาท่ามกลางหวัใจเลย แล้วถ้าภาวนามยปัญญามนั

ส ารอกคายกิเลสออกไป คายออกไปจากใจเลย คายเป็นชัน้เป็นตอน 

บุคคล ๔ คู่เลย โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหตัตผล เป็น

ชัน้เป็นตอนเข้าไปเลย มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ชดัเจน 

นี่พูดถงึว่าการปล่อยจติ การปล่อยจติ เพราะเขาเขยีนมาอย่างนี้มนัเปิดหน้า

มาใหช้ก แลว้คดิดูสว่ิาถ้าพูดต่อไป ถ้าไอบ้า้มนัตอบนะ มนักบ็อกว่าวธิกีารปล่อยจติ

ปล่อยอย่างนัน้ มนักค็นบา้ไง ไม่มสีตปัิญญารกัษาจติของตวัเอง ไม่มแีมแ้ต่ความรูส้กึ

นึกคดิละอายตวัเอง ไม่มคีวามรูส้กึนึกคดิรกัษาตวัเอง ละอายความอกุศลเลย ถ้ามสีตมิี

ปัญญามนัไม่ท าอย่างนี้ แลว้ไม่พูดอย่างนี้ ไม่ท าอย่างนี้ 

การปล่อยจติไม่ม ีถ้าเป็นสมาธ ิเป็นสมาธทิ่ามกลางจติ ถ้าจติสงบแลว้ออกใช้

ปัญญา ปัญญาเกิดขึน้ท่ามกลางหวัใจเลย มนัท าของมนัชดัเจนเลย แลว้มนัละ

สงัโยชน์ ๓ ตวั ละกามราคะปฏฆิะอ่อนลง ละกามราคะขาดไป นัน่แหละมนัจะเขา้ไป

เหน็จติเดมิแท ้ ถ้าจติเดมิแท ้ แลว้มนัจะท าอย่างไร ท าลายภวาสวะ ท าลายภพอย่างใด 

นัน่อีกขัน้ตอนหนึ่ง นัน่เป็นอกีส่วนหนึ่ง 

ฉะนัน้ จติกบัธรรม เขาบอกจติกบัธรรม นี่ภาวนามาขนาดนี้ไง จติกบัธรรม 

แลว้ถ้าการปล่อยจติตอ้งปล่อยพรอ้มกบัธรรมใช่ไหม 

เออ! เอง็กลบัไปภาวนาใหม่เนาะ แล้วถ้ามเีหตุมผีล เขยีนมาใหม่ ถ้าไม่มเีหตุมี

ผล แลว้เกดิการกระทบกระทัง่ เพราะเราพูดรุนแรง กถ็อืว่าจบกนัไป เพราะว่า
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กรรมฐานตอ้งมเีหตุมผีล กรรมฐานตอ้งมสีจัจะความจรงิ ไม่ใช่เลื่อนลอย แลว้ดแีต่พูด

ใหค้นอื่นเขาดูถูกเหยยีดหยามว่า กรรมฐานไม่มกีารศกึษา กรรมฐานไม่มคีวามรู้ 

แต่ความรูใ้นภาวนามยปัญญา ความรูจ้รงิของกรรมฐาน ของครูบาอาจารย์

เรานัน่น่ะสุดยอด สุดยอดของธรรม 

ถาม : เรื่อง “ขอความอนุเคราะหว์ธิตี่อไปค่ะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ ตอนเรยีน ป.เอก หนูตอ้งท าการทดลองกบัสตัว ์ รูส้กึ

บาปและอยากหาทางออก ท าบุญ ท าทาน ท าด ีไปปฏบิตัติามคอรส์ปฏบิตัธิรรม หรอืไป

วดัต่างๆ ทีป่ฏบิตัติามค าชวนของคนอื่นๆ ท าบุญ และหวงัผลบุญใหอ้าจารยใ์หญ่ทีห่นู

ท าแลบ็ 

ตอนนี้หนูรูว่้าบาปส่วนบาป บุญส่วนบุญ หนูแกอ้ดตีไม่ได ้ แต่หนูท าปัจจุบนั

ตอนน้ีได ้ ต่อมาท าเพราะอยากเป็นคนด ี และปัจจุบนัคน้หาว่าอะไรคอืความสุขที่แทก้นั

แน่ ชวีตินี้เกดิมาเพื่ออะไร และเราจะไปไหน มโีรคประจ าตวั แต่เราคดิว่าเรายอมรบัและ

อยู่กบัมนัได้อย่างมคีวามสุข 

อยู่มาวนัหนึ่งไดใ้คร่ครวญแลว้รูส้กึว่า จรงิๆ แลว้เราขีข้ลาด กลวัตาย เลยท า

ใหรู้ส้กึว่าชวีตินี้เราประมาทนัก จะตายไปยงัไปไม่เป็น ไม่มอีะไรยดึเป็นหลกัเลย เริม่

เชื่อจากการฟังธรรมว่า โชคดทีี่ได้เกดิเป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนา และจะใหต้ายไป

เปล่าๆ วนเกดิซ ้าๆ อกีหรอื ดงันัน้ เริม่ขวนขวายอ่าน ฟังธรรมอธษิฐานขอใหรู้เ้หน็จรงิ 

มคีรูน าทางธรรมทีรู่จ้รงิ และลงมอืปฏบิตัธิรรมอย่างตัง้ใจ 

พยายามบงัคบัฝึกฝนตนเองประมาณ ๑ หรอื ๒ ปี ใหน้ัง่สมาธก่ิอนนอน และ

หลงัตื่นนอน โดยรูต้วัตื่นตอนตเีท่าไรกล็ุกมาปฏบิตัเิพื่อช าระความขีเ้กยีจขอนอนต่อ 

และหาโอกาสปฏบิตัธิรรมทีว่ดัเรื่อยๆ ไป 

ระยะหลงัไดม้โีอกาสไปวดัป่า รูส้กึว่าถกูจรติ สงบสงดั มตีน้ไม ้และปลกีวเิวก 

ทัง้ทีล่ าบากกว่า แต่ถูกจรติกว่า ไดเ้รยีนรู ้กนิน้อย นอนน้อย สมบตันิ้อย พูดน้อย อยู่

ง่าย ขยนัปฏบิตั ิชวีติมนัเท่านี้ อยู่ได ้อยู่ไดจ้รงิๆ เราบา้วิง่หาสมบตั ิต าแหน่ง ความสุข

โลกๆ มาตลอด แมห้นูจะยงัไม่สามารถปล่อยทางโลกมาบวชได ้ แตจ่ะปฏบิตัธิรรมพรอ้ม
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ตัง้ใจขยนัท างาน ท าหน้าทีท่างโลก ดูแลพ่อแม่ใหด้จีนกว่าถงึวนัทีห่นูละทางโลกไดเ้ตม็

ตวั 

ล่าสุดไดม้าปฏบิตัทิีว่ดัป่าสนัตพิทุธาราม ซึ่งรูส้กึดใีจมากทีไ่ดม้าทีว่ดัป่าทีอ่ยู่

ใกลก้รุงเทพฯ สถานทีเ่ป็นสปัปายะ ถูกจรติ และมหีลวงพ่อเป็นทีพ่ึง่ 

พบครูบาอาจารยเ์ป็นผูส้ ัง่สอนและน าในการปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัมิาหลายที ่ แต่

ใจแอบคา้น ดื้อเงยีบ แต่มาไดฟั้งธรรมของหลวงพ่อ น้อมใจยอมเชื่อ และลดอตัตา

เหมอืนโดนเบิด๊กะโหลก ตกีเิลส ละอายใจ แลว้ยอมจ านนต่อความจรงิ จงึขอฝากตวั

เป็นลูกศษิยข์องหลวงพ่อค่ะ 

ค าถามในการปฏบิตั ิ

๑. ใชพ้ทุโธในการบรกิรรมค่ะ เดมิเคยเรยีนมาแบบดูลมหายใจ และฟุ้งมาก 

เพิง่มาเปลีย่น ๑-๒ ปีทีป่ฏบิตัติามสายวดัป่าค่ะ เวลาบรกิรรมพุทโธตอ้งควบคู่ไปกบั

ก าหนดลมหายใจหรอืไม่คะ ตอ้งหายใจเขา้พุท หายใจออกโธ หรอืสามารถบรกิรรม

เรว็ๆ พุทโธๆ เพื่อไม่ใหจ้ติส่งออก 

๒. นัง่พุทโธไปสกัพกั พอมสีงบ สลบัฟุ้ง ตอนฟุ้ง รูส้กึตวักด็งึกลบัมาพทุโธ 

แตบ่างทมีนักว็บืพรบึแลว้กส็ะดุง้ และบางทหีนูกฟุ้็งอยู่ กเ็หมอืนมอีะไรมาตดัพรบึ! 

แลว้กส็ะดุง้ แล้วบางทสีงบแลว้กเ็หมอืนร่างกายมกีารโยก แลว้กส็ะดุง้ถอนออกมา 

ตอนเกดิแบบนี้แรกๆ โมโห มอีาการทบั มอีารมณท์บั แต่หลงัๆ ไม่รูว่้าอย่างไรกช็นิ 

กลบัมาตัง้พุทโธใหม่ ท าแบบนี้มาเรื่อยๆ เป็นปี ไม่เคยผ่านไปไกลกว่านี้เลยค่ะ ตอ้ง

แกไ้ขอย่างไร 

๓. นัง่สมาธ ิ เวลาสงบ บางทลีมหายใจหายไป หายใจไม่ออก แลว้ตกใจ ก็

สะดุง้หลุดมา กก็ลบัมาตัง้หลกัพุทโธใหม่ ไม่สามารถผ่านอนันี้ไปไดเ้ช่นกนั ตอ้งแกไ้ข

อย่างไร 

๔. เวลานัง่เองทีบ่า้นแลว้บางช่วงฟุ้งมากกว่าแต่ก่อนทีเ่คยท าแลว้สงบ แบบ

นี้ถอืว่ามนัเสื่อมถอยหลงัหรอืเปล่าคะ พอไดเ้ขา้วดัปลกีวเิวกปฏบิตัจิะฟุ้งน้อยลงและ

สงบนานขึน้ 
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๕. จติทีเ่ป็นสมาธสิงบคอืตอ้งปฏบิตัไิปเรื่อยๆ จนกว่าไม่เกดิความฟุ้งออกไป

เลยใช่ไหมคะ และตอ้งสงบนานแค่ไหนจงึจะไปต่อขัน้วปัิสสนาได ้

๖. เวลาเราจะออกจากสมาธ ิ เราตอ้งมลี าดบัการถอนออกมาหรอืไม่คะ แต่

ก่อนๆ มนัจะมตีวัรา้ยบอกว่าพอเถอะ ออกเถอะ แตห่ลงัๆ มฝืีน ไม่ออกตามมนั แต่แผ่

เมตตาก่อนออก แต่กย็งัไม่รูว้ธิหีรอืหลกัการถอนออกจากสมาธคิ่ะ ขอความเมตตา

หลวงพ่อดว้ย 

ตอบ : นี่ค าถามเนาะ ทนีี้เอาค าแรกนี่ก่อน อารมัภบทยาวมาก ทีเ่ราเหน็ว่ายาวมาก 

เราพอใจตรงทีว่่า “ตอนเรยีน หนูตอ้งท าการทดลองกบัสตัว ์รูส้กึบาป” 

ไอต้อนนี้มนัอยู่ทีห่น้าที ่ เพราะมนัมลีกูศษิยห์ลายคนมากเขามาหา มสีิง่นี้

ตกคา้งอยู่ในตะกอนใจของเขา อาชพีเขาเป็นนักวทิยาศาสตร ์เขาบอกเขาตอ้งจบักุง้ ตอ้ง

ผ่า ตอ้งอะไร อนันี้มนัเป็นบาปของเขา แต่มนัเป็นหน้าที ่เขาเป็นนักวทิยาศาสตร ์อยู่กบั

วทิยาศาสตร ์ เขามาทีน่ี่บ่อย แลว้เขาบอกว่าอาชพีเขา อาชพีเขาคอืนักวทิยาศาสตร์ 

นักวทิยาศาสตรม์นัตอ้งทดลองทางวทิยาศาสตร์ เขาก าลงัคน้ควา้ของเขาอยู่ แลว้มนั

กม็ตีรงนี้ตดิคาใจๆ มนัเป็นอาชพี แต่มนักไ็มส่บายใจ แต่กห็น้าทีก่ารงานน่ะ งานเขาเป็น

อย่างนี้ งานเขาคอืนักวทิยาศาสตร ์นักวจิยั เขาตอ้งวจิยั ตอ้งพสิูจน์ ตอ้งหาเหตุหาผล 

อนัน้ีกเ็หมอืนกนั “หนูตอ้งท าการทดสอบกบัสตัว์ รูส้กึบาป อยากหาทางออก 

ท าบุญท าทาน” 

อนันี้เราถือว่าเป็นหน้าที่นะ หน้าที ่หน้าที่ของเรา ใช่ มนัผดิศีล ชวีติทุกชวีติ

เขารกัชวีติทัง้นัน้น่ะ ทุกชวีติไม่ตอ้งการ รกัสุข เกลียดทุกข์ ในเมื่อมชีวีติแลว้จะทุกข์

จนเขญ็ใจกร็กัชวีติของตวั ไม่มสีตัวต์วัใดบอกว่าฉันเกดิมาฉันสละใหเ้ลย...มแีต่พระ

โพธสิตัว ์

พระโพธสิตัวเ์วลาท่านสละชวีติของท่านเพื่อบุญกุศล แต่ท่านกฉ็ลาดของท่าน 

ท่านรูว่้าท่านสละชวีติ ท่านมเีหตุมผีล ท่านสละชวีตินี้เพื่อเป็นอาหารใหก้บัสตัวอ์ื่นได้

ด ารงชวีติต่อไป ท่านไม่ไดส้ละโดยทีว่่าท่านไม่มปัีญญานะ ท่านสละดว้ยปัญญา สละ

ดว้ยความเตม็ใจ ยอมสละชวีตินี้ใหก้บัคนอื่นไดด้ ารงชวีติต่อไป นี่คอืพระโพธสิตัว ์
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แต่สตัวท์ุกตวัมนัไม่ยอมสละชวีติมนัหรอก ไม่มสีตัวต์วัไหนบอกว่าฉันยอมตาย

เพื่อวชิาการของคุณ ไม่ม ี ไม่ม ี ทนีี้ไม่ม ี แต่มนัเป็นหน้าที ่ หน้าทีเ่พื่อเราวจิยั เรามี

การศกึษา หน้าทีเ่พื่อเราจะฝึกหดัใชปั้ญญา เหมอืนนักศกึษาแพทย ์นักศกึษาแพทย์นี่

ดนีะ เขามอีาจารยใ์หญ่ ถ้าไม่มอีาจารยใ์หญ่ แต่เวลาแพทยฝึ์กหดัเขาไปตรวจโรค ถ้า

ไปเจอแพทยฝึ์กหดัเขาก าลงัตรวจอยู่ 

นี่เหมอืนกนั เขาเป็นหน้าทีเ่พื่อฝึกความช านาญของเขา ต่อไปเขาจะเป็นหมอ

ช านาญการ เขาจะสามารถผ่ากะโหลก สามารถเปลีย่นสมอง เปลีย่นหวัใจของสงัคม เขา

จะท าเพื่อประโยชน์โลก ฉะนัน้ มนัตอ้งไดม้าอย่างนี้ไง มนัเป็นวชิาชพี วชิาชพีของ

ใคร 

เหน็ไหม ผูพ้พิากษาเขากต็อ้งตดัสนิไปตามขอ้เทจ็จรงินัน้ มกีรรมไหมล่ะ มี

แน่นอน มนัตอ้งมเีศษส่วนตกคา้ง จะบอกว่า สะอาดบรสิุทธิ ์ฉันไม่มอีะไรเลย...มนัม ีที

นี้พอมนัมแีล้ว เราให้ท าใจซะ เราท าใจ อย่างทีท่ าถูกตอ้งแลว้ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้

เขา 

มนัเป็นหนา้ที ่เราก าลงัคน้ควา้หาปัญญาของเรา หาวชิาการมาเพื่อสงัคม เพื่อ

โลก เพื่อความเจรญิ เพื่อความอบอุ่น เพื่อชวีติของสตัวโ์ลก มนัตอ้งเป็นหน้าที ่หน้าที่

ใครท าตอ้งเสยีสละ 

ผดิศลีไหม ผดิ มกีรรมไหม ม ีแต่มนัเป็นหนา้ที ่ เราท าของเรานะ เราอุทศิส่วน

กุศล เราท าคุณงามความดขีองเรา อนันี้มนัเป็นหน้าที่ แลว้เราท าใจของเรามนัจบได ้ถ้า

มนัจบได ้มนัปล่อยไดใ้ช่ไหม ถ้ามนัปล่อยได้ 

ฉะนัน้ ทนีี้แบบว่าไปวดัไปวา ไปมาทัว่ ไปปฏบิตัมิาเพราะอยากจะพน้ทุกข์ แต่

มนักด็ื้อเงยีบ มนัคดัค้านไวใ้นใจ มนัคดัค้าน ดื้อเงยีบในใจ 

คนมปัีญญาเป็นแบบนี้ คนมปัีญญามนัตอ้งมเีหตุมผีล เราจะไม่เชื่ออะไรโดยที่

ไม่มเีหตุมผีลหรอก พระสารบีุตรนี่ผูท้ีม่ปัีญญา เวลาจะส าเรจ็ชา้กว่าพระโมคคลัลานะ ผูท้ี่

มปัีญญาเป็นแบบนัน้ ถ้ามปัีญญาเป็นแบบนัน้ 
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แต่ถ้าไม่มปัีญญาเลยกเ็ป็นเหยื่อ มนัเป็นเหยื่อนะ เราจะเชื่อไปโดยทีไ่ม่มเีหตุ

มผีลเลย เป็นอย่างนัน้กไ็ม่ได ้ ศรทัธา ศรทัธาตอ้งมปัีญญาดว้ย ไอน้ี่มปัีญญา ถ้าไม่มี

เหตุมผีล เราเชื่อได้อย่างไร แต่ถ้ามเีหตุมผีลแลว้เราจะคดัคา้นได้อย่างไร เพราะเรามี

ปัญญา เรามปัีญญา เหตุผลมนัรวมลงแลว้เราดื้อ ดื้อนี่คอืกเิลสไง ดื้อนี่คอืทฏิฐไิง มนัก็

ท าใหจ้ติใจเราลงได ้ ถ้าลงไดน้ะ เพราะว่าเหตุและผลคอืธรรม กิเลสมนักลวัธรรม กลวั

ธรรมตรงนี้ มนัไม่มเีหตุผลโตแ้ยง้ 

ถ้ามนัมชี่องออกไดน้ะ มนัยงัไม่ยอมหรอก มนัยงัดื้อต่อ ถ้ายงัมชี่องนะ มนัยงั

ตะแบงไปไดน้ะ มนัยงัแฉลบไปได ้มนัไปต่อ “ฮึ้ย! ไม่จรงิๆ” มนัยงัไปต่อ 

แต่ถ้ามเีหตุผลมนัเตม็ทีแ่ล้วนะ เออ! ยอม แต่ยอมก็ยอมไวใ้นใจ เพราะอะไร 

เพราะว่าเวลาครูบาอาจารยท์่านเคารพบูชากนักเ็คารพบูชากนัตรงนี้ไง ตรงที่คนทีม่ี

ความจรงิในใจ แต่เราจะเอาความจรงิของเราเหมอืนกนั ถ้าความจรงิ เพราะเรามปัีญญา

ไง นี่พูดถงึว่าอารมัภบท 

“๑. ใชพุ้ทโธในการบรกิรรม เราบรกิรรมไป แล้วค าบรกิรรมท ามา ๑-๒ ปีแลว้ 

จะตอ้งปฏบิตัพิรอ้มกบัลมหายใจเขา้ออกหรอืไม่ หรอืตอ้งพุทโธไวๆ” 

อนัน้ีมนัเป็นวธิกีาร วธิีการนะ ถ้าเราก าหนดพุทโธของเรา ก าหนดพรอ้มลม

หายใจเขา้และลมหายใจออก ถ้าจติมนัหยาบๆ จติมนักระทบรุนแรง เราพรอ้มกบัลม

หายใจเขา้ มนัชดัเจน คอืมนัมกี าลงัพอ มนัชดัเจนทีม่นัจะต่อสูก้บักเิลส กเิลสทีม่นั

พยายามจะดนัออกไป แต่ถ้าเราใชล้มอย่างเดยีว หรอืใชพุ้ทโธอย่างเดยีว บางทมีนั

ต่อตา้น มนัสูก้นัไม่ได้ 

หรอืพุทโธไวๆ พุทโธๆๆๆ อนัน้ีมนัแกเ้วลาตกภวงัค ์มนัอยู่ที่อารมณ์ของเรา

ไง อารมณ์ของเรามนักระทบมาแรง บางวนัอารมณ์เราดใีช่ไหม อารมณ์เราไม่กระทบ 

มนักส็งบด ีเรากพ็ุทโธๆๆ มนักล็งไป แต่สตติอ้งชดัๆ นะ ตอ้งชดัๆ ชดัๆ ไว ้พอชดัๆ 

ไว ้สตมินัสมบูรณ์ คอืมนัไม่มอีะไรมาท าใหจ้ติใจมนัแฉลบได้ 
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แต่ถ้าวนัไหนมนักระทบรุนแรง เราตอ้งออกก าลงัมากขึน้ คอืว่าเราต้องจบั ๒ 

มอื ๓ มอื ๒ เท้า ๒ มอืเลย ทัง้เทา้ทัง้ตนี จบัใหแ้น่นเลย พุทโธชดัๆ มนักต็่อสูก้บัความ

ฟุ้งซ่านของเรานัน่แหละ ต่อสูก้บักเิลสทีม่นัตา้นมา นีพู่ดถงึว่าขอ้ที ่๑ 

“ขอ้ที ่๒ การนัง่พุทโธไป เดีย๋วมนัฟุ้ง พอมนัฟุ้ง เดีย๋วมนักด็งึกลบัมา เดีย๋ว

มนักวู็บ เดีย๋วมนักว็ดื เดีย๋วมนักส็ะดุ้ง” 

เราจะบอกว่า ผูท้ีป่ฏบิตัใิหม่เป็นอย่างนี้ทุกคน กรณีนี้ทีปั่ญหาเราพอใจ 

พอใจเพราะตรงนี้ไง ตรงทีว่่า คนทีท่ ามนัตอ้งมเีหตุมผีล ดูส ิ เราจะท าอาหาร เราตอ้ง

มเีตา ตอ้งมหีมอ้มไีห ตอ้งมขีา้วมอีาหาร มนัถงึจะท าเป็นอาหารขึน้มาได้ 

“ว่างๆ ว่างๆ อา้ว! มนัก็ว่างๆ ว่างๆ” มนัว่างๆ อะไรของมนั ปฏบิตัเิดีย๋วนี้นะ 

สมาธยิงัท ากนัไม่เป็น แลว้ไม่ยอมท าตรงนี้ ไม่มสีมาธมินักไ็ม่มปัีญญา ไม่มภีาวนามย

ปัญญา 

ปัจจุบนัน้ีบอกว่าใชปั้ญญาๆ ปัญญามนัเป็นปัญญาโดยสญัญา ไปจ ามา ไป

สรา้งภาพมา ไปกอ็ปป้ีมา ปัญญาจรงิมนัไม่ม ีถ้าปัญญาจรงิมนัไม่มมีนัตอ้งเป็นแบบนี้ 

เป็นแบบนี้เพราะอะไร เป็นแบบนี้เพราะจติของเรามนัดบิๆ 

คนภาวนาเป็นนะ นักภาวนาจะเป็นอย่างนี้ เริม่ตน้ทุกคนอย่างนี้หมด ลม้ลุก

คลุกคลาน เพราะจติมนัดบิๆ คดิดูส ิ ไมด้บิๆ แลว้เราจุดไฟ คนทีเ่ขาเป็นนะ พวกแม่

ครวันะ พวกเชฟใหญ่ๆ เขาตอ้งเอาฟืนน่ีนะ พอมฟืีนปับ๊ เขาตอ้งไปตากแดดก่อน เขา

จะเรยีงของเขาไวใ้ห้อากาศมนัผ่าน ใหม้นัแหง้ แหง้แลว้เขาถงึเอามาใช ้พอใช ้เขาจุด

ไฟ ไฟของเขา อู้ฮู! ลุกดเีลย 

ไอเ้ราเหน็เขาท า เรากเ็อาบา้ง ไมส้ดๆ นะ เรากจ็ุดไฟ จุดไฟ นัง่จุดอยู่นัน่น่ะ 

จุดไฟ ๕ วนัไม่ตดิ ไอค้นทีเ่ขาจุดเป็น เขาวางปับ๊นะ เขาจุดทเีดยีวกต็ดิแลว้ ไอเ้ราจุด

ไม่เป็น จุดแลว้จุดอกีๆ ไม่มตีดิ 

ผูท้ีแ่ม่ครวั ผูท้ีเ่ขาเอาฟืนมาท าเป็นฟืน มาท าพลงังาน เขาตอ้งตากใหแ้หง้ 

เขาผ่าฟืนของเขา เขาจะวางไว ้ วางซ้อนๆๆ กนัใหม้นัแหง้ ใหม้นัใชป้ระโยชน์ได ้ ไอ้
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เราไม่เป็น ฟืนสดๆ กม็าใส่เลย จุดกไ็ม่ตดิ อูฮู้! กว่าจะตดิขึน้มากค็วนัโขมงเลย ไม่

เป็น 

ภาวนาเริม่ตน้ เริม่ตน้เป็นอย่างนัน้ คนท าเป็นแลว้ท าอะไรกถ็ูกหมด คนทีย่งั

ไม่เป็นท าอะไรนะ มนักย็งัผดิพลาดมาตลอด 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาหดัภาวนาใหม่ๆ มนัสลบักบัสะดุง้ มนัฟุ้ง เดีย๋วมนัวบื 

เดีย๋วมนัสะดุ้ง กรณีนี้เราฝึกหดัใหม่เป็นแบบนี้ แล้วในค าถามมนัมคี าตอบในตวัมนัเอง 

มนัมคี าตอบในตวัมนัเองตรงทีว่่า ตอนเกดิทแีรกๆ กโ็มโห มอีารมณ์ทบั แต่หลงัๆ ไม่รู้

ท าอย่างไรกช็นิ กลบัมาพุทโธ 

กช็นิไง เผชญิกบัมนัจนคุน้ชนิกบัมนั ดูแลจติใจของเราได ้ เราพุทโธของเรา

ไป มนัจะเกดิสิง่ใด อย่าทิ้งผู้รู ้ อย่าทิ้งพุทโธ มนัจะมอีะไรมายุมาแหย่ นัน่คอืสมุทยั 

สมุทยัคอืกเิลส คอืตณัหาความทะยานอยาก “ปฏบิตัแิลว้ก็ไม่ได้เรื่อง ปฏบิตัแิลว้ก็ไม่มี

วาสนา เลิกเถอะๆ” มนัจะมอีย่างนี้พูดมาตลอด แล้วมนักจ็ะมทีุกขม์ยีากไปตลอด 

แต่ถ้าเรามคีวามช านาญนะ เราฝืนทนไปนะ เราฝืน เราทน เราปฏบิตัขิองเรา 

มนัเหมอืนการฝึกงาน เหมอืนตอนเรยีน นี่เรยีน ป.เอก จบมาแลว้ ป.เอก นี่กเ็หมอืนกนั 

ปฏบิตัไิป เดีย๋วกจ็ะจบ ป.เอกเหมอืนกนั ถ้าจบ ป.เอกกต็อ้งไปผ่ากุง้ ตอ้งไปผ่ากุง้นะ 

ถงึจะไดจ้บ ป.เอก ไอน้ี่จะผ่าหวัใจ จะผ่ากเิลส จะผ่ากเิลสกต็อ้งสูก้บัมนันี่ไง ถ้าจะสูก้บั

มนักต็อ้งพุทโธ 

“ไม่รูจ้ะท าอย่างไร อารมณ์มนัทบั สุดทา้ยจนมนัชนิ พุทโธต่อเน่ืองมา ท ามา

เป็นปี ท ามาเรื่อยๆ ไม่เคยผ่านไปไกลกว่านี้” 

ไม่เคยผ่านไปไกลกว่านี้ กข็าดพุทโธ ขาดสต ิ ถ้ามพีุทโธ มสีต ิ บรกิรรมพุ

ทโธอยู่นัน่แหละ เวลาสิง่ทีม่นัเกดิ มนัเกดิจากพุทโธ เกดิจากค าบรกิรรม ถ้าเรา

บรกิรรมมาก เหมอืนเตมิน ้ามนั เราไปเตมิน ้ามนั ถ้ามนัเตม็ถงัมนักล็น้นะ น ้ามนัถ้าเรา

เตมิไม่เคยเตม็ถงันะ มนัจะมอีากาศอยู่ในถงันัน้เท่าไรล่ะ 
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นี่กเ็หมอืนกนั เราเตมิน ้ามนั ๒ หยด แลว้ถงัน ้ามนัมแีต่อากาศ ไม่มนี ้ามนัเลย 

เราพุทโธๆ เราเตมิน ้ามนัไปเรื่อยๆ ในถงัน ้ามนั เราเตมิ เรากดไปเรื่อย พุทโธๆๆ เตมิ

เรื่อยๆ จนมนัลน้ถงั ถ้ามนัลน้ถงักส็มัมาสมาธไิง จะไปไกลกว่านี้ไง 

เพราะน ้ามนัเราไม่เคยเตม็ถงัไง เราไม่เคยเตมิน ้ามนัเตม็ถงั เราไม่รูว่้าเตม็ถงั

ขนาดไหน เคยเตมิน ้ามนัทหีนึ่งไปได ้๒-๓ กโิลกเ็ตมิใหม ่เตมิมนัอยู่เรื่อย เจอปัม๊ไหน

กเ็ตมิ ไม่เจอกต็อ้งเขน็รถไปเตมิขา้งหน้า ลม้ลุกคลุกคลานมาตลอด เตมิพุทโธไป

เรื่อยๆ พุทโธๆๆ เตมิจนมนัเตม็ถงั ถ้ามนัเตม็ถงั เดีย๋วมนัลน้ฝาถงัออกมา 

นี่กเ็หมอืนกนั พุทโธๆ จนกว่ามนัจะลงสมาธไิด ้ เพราะท าได้ เพราะนี่เขา

บอกว่าเคยท าได ้เคยสงบได ้มนัมคีวามร่มเย็นได้ 

พุทโธๆๆ จนมนัลน้ถงั ถ้ามนัลน้ถงัจะรูว่้ามนัไปไกลแค่ไหนไง รถวิง่ไป โอ๋ย! 

น ้ามนัไหลเป็นทางเลย มนัจะไปไกลอย่างนัน้น่ะ 

“มนัไม่เคยผ่านไปไกลกว่านี้เลย” 

ไม่เคยผ่านไปไกลกว่านี้เพราะความวติกกงัวล ขา้งหน้าจะเป็นอย่างไร ทีผ่่านมา

จะเป็นอย่างไร ปัจจุบนัน้ีกท็ุกขม์าก ทุกขม์าก มนัอยู่อย่างนี้มนัเลยไม่ไปไหนไง 

ฉะนัน้ เวลาปฏิบติันะ เราตัง้ใจปฏิบติัถวายองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า แต่กป็ฏิบติัเพ่ือเราน่ีแหละ พทุโธๆ เติมน ้ามนัให้เตม็

ถงั ไม่วิตกถึงส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน อนาคตน้ีมนัจะไปถึงไหน มนัจะไปไกล

แค่ไหน ไม่วิตกกบัส่ิงท่ีมนัผ่านมา ท่ีล้มลุกคลุกคลานมา ปฏิบติัมา 

ชีวิตน้ีแสนทุกขแ์สนยาก ไม่วิตกกงัวลถึงท่ีผ่านมา ไม่วิตกถึงปัจจบุนัน้ี 

ไม่วิตกถึงปัจจุบนัน้ี พทุโธน้ี พทุโธเราไปเรื่อยๆ 

อย่างที่ว่า พุทโธกไ็ด ้อานาปานสตกิไ็ด ้พุทโธไวๆ กไ็ด ้มนัเป็นทีว่่าอารมณ์เรา

ขณะไหน แลว้มนัจะไปไกลกว่านี้ มนัตอ้งไปไกลกว่านี้ได ้แลว้เดีย๋วมนัไปของมนั มนั

ไปเพราะเหตุใด ไปเพราะมนัมเีหตุมผีล ไปเพราะว่ามนัมคี าบรกิรรม ไปเพราะมนัมี

สต ิไปเพราะก าลงัของจติ 
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จติบรกิรรม น ้ามนั ถ้ามนัเตมิไปตลอดเวลา มนัลน้ถงัๆ มนัจะลน้ถงัออกมา 

มนัจะลน้ถงัออกมาปากฝาถงั แลว้มนัจะไหลออกมาขา้งนอก แลว้มนัจะไปไดไ้กล

ขนาดไหน นี่ข้อที ่๒ 

“๓. นัง่สมาธเิวลาสงบ บางทลีมหายใจมนัหายไป หายใจไม่ออก แลว้เกิดสะดุง้

ตกใจ” 

ตรงนี้ส าคญั นี่ไง ถ้าพุทโธๆ ไป เวลาพุทโธ เตมิน ้ามนัๆ ไป ชกัหวัใจออก 

จบ นี่กเ็หมอืนกนั พุทโธๆ ลมหายใจเวลามนัหายไป มนัชกัหวัใจออก คอืพุทโธๆ 

แลว้เราไม่อยู่กบัพุทโธ ไม่อยู่กบัพุทโธมนักต็กภวงัคไ์ง ถ้าลมหายใจหาย มนัจะ

หายไปเลย แลว้ต่อไปจะเป็นภวงัค์ 

ฉะนัน้ ถ้าจะเตมิน ้ามนั หวัจ่ายตอ้งอยู่ในถงั ถ้าก าหนดพุทโธ พุทโธตอ้ง

ชดัเจน แลว้เวลาน ้ามนัมนัเขา้ไปในถงั นี่กเ็หมอืนกนั พุทโธๆ กอ็ยู่ในถงันัน้ ท าของ

เราอย่างนี้ แลว้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเรา 

ถ้าลมหายใจมนัหายไป อะไรหายไป ถ้ามนัจะหายไป เราต้องมพีุทโธชดัๆ 

แลว้มนัหายไปต่อหน้า สตพิรอ้มสมบูรณ์ นัน่คอือปัปนาสมาธ ิสกัแต่ว่ารู ้เพราะมนัไม่รู้ 

มนัพุทโธไม่ไดเ้พราะพุทโธนัน้มนัหยาบ จนมนัพุทโธไม่ได ้ถ้าเป็นแบบนี้ใชไ้ด ้ถ้าเป็น

แบบนี้จะรูเ้อง แต่ถ้ามนัหายไป ที่ว่ามนัหายไปแลว้สะดุง้ตื่น ถ้าสะดุง้นัน่คอืตกภวงัค์ 

อนัน้ีใชไ้ม่ได ้อนัน้ีตอ้งแก้ไข ถ้าแกไ้ข ท าไป เพราะการปฏบิตัมินัตอ้งมปีระสบการณ์ 

“๔. เวลานัง่อยู่ทีบ่า้นมนัมคีวามฟุ้งซ่าน มนัไม่เหมอืนไปอยู่ที่วดั ไปอยู่ทีว่ดั

มนัสงบ ความฟุ้งซ่านน้อย” 

อนันี้มนัก็เป็นธรรมดา มนัเป็นธรรมดาเพราะว่าสถานทีป่ระพฤตปิฏบิตัมินั

เป็นทีส่งดัทีว่เิวก มนัเป็นสิง่ทีเ่ราไม่ตอ้งรบัผดิชอบสิง่ใด จติใจมนักไ็ม่ตอ้งรบัภาระ

มาก เวลาเราอยู่ทีบ่า้นมนัมหีน้าทีก่ารงาน มนัตอ้งมกีารรกัษาความปลอดภยั มนัตอ้งมี

หน้าที่รบัผดิชอบ เดีย๋วพรุ่งนี้จะตื่นอย่างไร มนัมคีวามวติกกงัวล มนัเรื่องธรรมดา เหน็

ไหม ทางคฤหสัถ์เป็นทางคบัแคบ ในทางของพระเป็นทางทีก่วา้งขวาง อนัน้ีแลว้แต่เรา

จะสบัหลกีโอกาสของเราเอง 
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มนัเป็นเรื่องธรรมดา แล้วถ้ามนัธรรมดาแลว้เราวางไวน้ะ สิง่ทีบ่อกว่าอยู่ที่

บา้นปฏบิตัไิม่ด ี เดีย๋วก็ดขีึน้มาเอง คอืถ้ามนัธรรมดาแลว้เราปล่อยวางได้ มนัจะไม่มี

ผลกบัหวัใจเรา ถ้าไม่มผีลกบัหวัใจปับ๊ ทีบ่า้นกป็ฏบิตัไิด ้ ทีบ่า้นกป็ฏบิตัไิดเ้หมอืนกนั 

เพราะมนัปล่อยวางไดห้มด อนัน้ีขอ้ที ่๔ 

“๕. จติทีม่นัสงบแลว้มนัตอ้งปฏบิตัติ่อเน่ืองไปอย่างไรจนกว่ามนัไม่เกดิความ

ฟุ้งซ่าน แลว้สงบนานแค่ไหนถงึจะวปัิสสนาได”้ 

วปัิสสนาคอืใชปั้ญญา ถ้าจติสงบแลว้ ถ้ามนัมกี าลงัแลว้ เราฝึกหดัใชปั้ญญา

ไปได ้ ใชปั้ญญาไปเรื่อยๆ ถ้ามนัจะวปัิสสนาคอืมนัเหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็

ธรรมตามความเป็นจรงิ 

ถ้ามนัยงัไม่เหน็กต็อ้งฝึกหดัใหเ้หน็ก่อน ไม่ใช่จะรอใหม้นัมาเหน็ไง มนัมี

วธิกีารฝึกหดัทัง้หมด แต่การตอบปัญหาจะบอกว่าอนัน้ีเป็นสมถะ อนันี้เป็นวปัิสสนา 

เป็นสมถะ เพราะบางคนเขาโมเม โมเมว่าเขาเหน็อย่างนี้เป็นวปัิสสนาๆ ทีโ่ลกเขาคดิกนั

อยู่นี่ เขาว่าวปัิสสนา ไอพุ้ทโธๆ เป็นสมถะ ของเขาเป็นวปัิสสนา 

ไอน้ัน่เป็นปัญญาอบรมสมาธิ เขายงัไม่รูต้วัเขาเลย ทีเ่ขาท ากนัอยู่นี่เขายงัไม่

รูต้วัเขาเลย เขาไม่รูต้วัเขาเลย เพราะเขาไม่เคยปฏบิตัแิลว้เจอความจรงิเลย 

ถ้าเขาเจอความจรงิแลว้ เพราะความจรงินัน้มนัจะเป็นการการนัตเีองว่าทีเ่ขา

ท านัน้ถูกหรอืผดิ ถ้าความจรงิมนัเกิดขึน้ เราไปเจอความจรงิ สิง่ทีเ่ราท าอยู่ทีไ่ม่จรงิ 

เราจะรู้ว่าไม่จรงิ 

ถ้าเราไม่เคยเจอความจรงิ เราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าทีเ่ราท าอยู่นี้จรงิหรอืไม่จรงิ 

เพราะเรายงัไม่เคยเจอความจรงิ ถ้าวนัใดเราเจอความจรงิ สิง่ทีเ่ราท าอยู่ เรารูเ้ลยว่าอนั

นี้ไม่จรงิ ไอท้ีเ่ราท าทีเ่ราเขา้ใจว่าจรงิ มนัไมจ่รงิ เพราะเรายงัไม่เคยเจอความจรงิ 

วนัใดไปเจอความจรงิเข้า ความจรงิมนัจะลบลา้งความจอมปลอมไง มนัจะลบ

ลา้งว่าอนัน้ีเป็นภาวนามยปัญญา อนัน้ีเป็นวปัิสสนาไง ถ้าเขาไปเจอความจรงิ เขาจะ

มาลบลา้งความจอมปลอมทีเ่ขาเป็นอยู่นัน่ไง 
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แต่เขาไม่เคยเจอความจรงิ เขายงัไม่รูจ้กัอะไรเป็นความจรงิความปลอม เขา

กย็งัยดึมัน่ความจอมปลอมอนันัน้ว่าอนัน้ีเป็นวปัิสสนา ไอปั้ญญาทีรู่เ้ท่านี่เป็นปัญญา

วปัิสสนา...ปัญญาโลกมนัวปัิสสนาไดอ้ย่างไร จติมนัยงัไม่สงบมนัจะวปัิสสนาได้

อย่างไร 

จิตมนัต้องสงบก่อน จิตมนัต้องเป็นสมัมาสมาธิก่อน พอเป็น

สมัมาสมาธิแล้วมนัถึงจะวิปัสสนาไป 

ฉะนัน้ ทีพู่ดนี้พูดเพื่อใหเ้หน็ไง เพยีงแต่ว่าไม่ได้พูดใหก้ระตุน้ ใหเ้ร่งเรา้ 

ไม่ไดก้ระตุน้ใหเ้ราจะตอ้งท าใหไ้ดอ้ย่างนัน้ ฝึกหดัท าของเราไป ก่ออฐิ ถอืปูน สรา้งบา้น

สรา้งเรอืน ก่ออฐิ ถอืปูนไปเรื่อยๆ ถ้าท าทลีะกอ้นๆๆ เดีย๋วมนัจะส าเรจ็เป็นบา้นเป็น

เรอืนขึน้มา 

ท าวปัิสสนา ใชก้ าหนดพุทโธไปใหจ้ติสงบไป แลว้เดีย๋วมนัสงบแลว้มนัใช้

ปัญญาไป มนัจะรูจ้รงิของมนั มนัฝึกหดัได ้ท าได้ 

ทีเ่ราพูด พูดเพราะว่าค าถามมนัเป็นเหตุใหต้อ้งพูดว่าอนัน้ีใช่วปัิสสนาหรอื

ไม่ใช่วปัิสสนา แต่ถ้านักปฏบิตัใิหม่มนักฝึ็กหดัไป เดีย๋วมนัจะวปัิสสนาของมนัโดยที่การ

ฝึกหดั นี่เป็นประสบการณ์จติ จติมนัมปีระสบการณ์ของมนัเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป ไม่ให้

ท าอะไรเลยมนัก็ไม่มปีระสบการณ์ของมนั 

ท า แล้วผดิถูกแล้วคุยกนั ผดิถูกแล้วครูบาอาจารย์ท่านคอยชีน้ าคอยบอกเข้า

ไป เราจะแกไ้ขได ้ท าไปอย่างนี้ ท าใหส้งบก่อน แลว้ใชปั้ญญาไป ปัญญามนัใชอ้อกมาดู 

พจิารณา ถ้าปัญญามนัเกดิขึน้ เดีย๋วเราจะซาบซึ้งเอง ธรรมโอสถ ธรรมรส ผูท้ีป่ฏบิตัิ

ธรรมมนัจะไดล้ิ้มรส ลิ้มรสแลว้มนัจะรูจ้กัรสชาตขิองธรรม มนัจะปลื้มใจภูมใิจตอน

นัน้น่ะ 

“๖. เวลาออกจากสมาธ ิเราต้องมลี าดบัการออกจากสมาธอิย่างไรคะ แต่ก่อน

มนัมตีวัรา้ย” 
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เดีย๋วนี้รูจ้กันะ เมื่อก่อนไม่รูจ้กัหรอก พอปฏบิตัถิงึรูจ้กัไอต้วัร้าย แต่เมื่อก่อนไอ้

ตวัรา้ยเป็นตวัด ี เพราะตวัรา้ยมนัเป็นเรา ตอนนี้รูจ้กัไอต้วัรา้ยแล้ว ไอต้วัรา้ยมนับอกว่า

พอเถอะๆ แลว้ออกเลย แต่หลงัๆ ฝืนไว้ 

มนัควรเป็นอย่างนัน้ หลวงตาท่านสอนว่า เวลาจะออกจากสมาธ ิ สมาธเิวลา

เขา้ไป จติมนัหดตวัเขา้ไป เวลาออก ตัง้สตไิว ้มนัจะแผ่ซ่านออกมา เหมอืนกบัเรา เรา

จะหดตวัเขา้มา 

เวลาเขาวางยาสลบ คนโดนวางยาสลบเวลาฟ้ืนจากยาสลบ เขาจะออกตวั

ออกมา เวลาจติมนัเขา้เป็นสมาธมินัจะเขา้เป็นสมาธิ แลว้เราปล่อยมนัออกมา ต่อไป

มนัจะท างาน จติของเรามนัจะราบเรยีบ แต่ถ้าเราไปดงึออก ไปอะไรออก ท่านบอก

ต่อไปมนัจะเขา้ยากออกยาก ท่านห่วงตรงนี้ไง 

ครูบาอาจารยท์่านห่วงพวกเรา ห่วงนักปฏบิตั ินักปฏบิตัมินัควรจะราบเรยีบ มนั

ควรจะต่อเนื่องกนัไป ไมใ่ช่มอีะไรมาสะดุง้สะเทอืน แลว้ต่อไปท าใหต้วัเองล าบาก เหน็

ไหม ดูน ้าใจครูบาอาจารยส์ ิ น ้าใจครูบาอาจารยท์่านห่วงพวกเราจะลม้ลุกคลุกคลาน จะ

ท าแลว้จะมแีต่อุปสรรค ท่านคอยบอก 

เวลาเขา้สมาธิไดใ้หม้นัเขา้ไป เวลาออก ก าหนดไว้ ก าหนดสตไิวใ้หม้นัแผ่

ออกมา มนัมคีวามรูส้กึเหมอืนคนฟ้ืนจากการวางยาสลบ การวางยาสลบ คนฟ้ืนตวั

ออกมา จติธรรมชาตเิป็นแบบนัน้ เขา้สมาธแิลว้มนัออก มนัแผ่ซ่านออกมา ละเอียด

ออกมาเรื่อยๆ รบัรูอ้อกมาเรื่อยๆ ถ้าเขา้ไปแลว้มนัเข้าไป มนัทิ้ง สกัแต่ว่ารู ้มนัไม่รบัรู้

อะไรเลย รูใ้นตวัมนัเอง ไม่รบัรู้อายตนะ แต่รบัรูต้วัมนัเอง 

จติทิ้งไม่ได ้ ไม่มกีารทิ้ง มนัรบัรูต้วัมนัเอง แต่เวลามนัออกมา จติรบัรูส้ภาวะ

ของร่างกาย อปัปนาสมาธ ิมนัเขา้ไปรบัรูต้วัมนัเอง แมแ้ต่จตินี้มนัอยู่ทีร่่างกาย มนัไม่

ยอมรบัรูส้กึร่างกายนี้เลย มนัปล่อยหมดเลย สกัแตว่่า คอืว่ามตีวัมนัเอง ในโลกน้ีไม่ม ี

มนัไม่รบัรูอ้ะไรในจกัรวาลนี้เลย มนัเป็นของมนัเอกเทศ อปัปนาสมาธ ิ
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เวลามนัจะออกมา มนัจะรบัรูอ้อกมา มนัจะค่อยๆ รบัรูอ้อกมา รบัรูอ้อกมา 

รบัรูอ้อกมาจนเริม่รูส้กึตวั รูส้กึตวัแลว้เริม่ขยบัปลายมอืปลายเทา้ได้ นี่รบัรู ้ ออกจาก

สมาธ ิเขาเขา้เขาออกกนัอย่างนี้ไง ครูบาอาจารยท์ีท่่านท าเป็นท่านใหท้ าแบบนี้ 

อย่าใหต้วัรา้ยมนับอกว่าออกเถอะๆ แลว้สะดุง้ออกเลย ไอต้วัรา้ยมนัจะท า

อุปสรรคไวใ้หเ้รา ค่อยๆ มสีต ิเขา้กเ็ขา้แสนยาก เวลาออกก็ค่อยๆ ออก จนช านาญใน

วส ี พอช านาญแลว้ท าอย่างไรกไ็ด ้ คนทีช่ านาญ เพราะช านาญแล้วมนัจะวปัิสสนากไ็ด ้

ช านาญแลว้จะท าอะไรกไ็ด ้ถ้าไม่ช านาญ ไม่ช านาญมนักล็ม้ลุกคลุกคลานอย่างนี้ 

เราตัง้ใจท าแบบนี้เพื่อประโยชน์กบัเราเนาะ ประพฤตปิฏบิตัแิบบนี้ นี่พูดถงึว่า 

ขอความอนุเคราะหเ์นาะ 

เราก็เหน็ใจ ทีช่อบใจกช็อบใจขอ้ที ่๒ ที่ว่ามกีารสะดุ้ง มกีารวูบ 

การฝึกหดัใหม่ๆ เขาเป็นอย่างนี้กนัทุกคนน่ะ วูบ ตกใจ หาย เวลาปฏบิตัิ

ใหม่ๆ ทุกคนทุกขย์ากหมดแหละ อนันี้เป็นสุภาพบุรุษ การปฏบิตัมินักเ็ริม่ตน้ จากการ

ก่อสรา้งกต็อ้งตอกเสาเขม็ ต้องมคีานคอดนิ มนัอยู่ในดนิหมดเลย เวลาสรา้งตกึ สรา้ง

อะไรขึน้มา โอโ้ฮ! มนัสูงส่ง มนัด ีมนัสูงส่งมาก แต่ถา้ไม่มเีสาเขม็ ไม่มคีานคอดนิ ไม่มี

อะไรเลย เราจะไปวางตกึบนอะไร 

นี่กเ็หมอืนกนั ท าความสงบของใจมนัอย่างนี้ ความสะดุง้ ความฟุ้งซ่าน 

ความต่างๆ มนัอยู่ใตด้นิ มนัเป็นเสาเขม็ มนัอยู่ใตด้นิ ไม่มใีครเหน็เลย หวัใจของเรา

ท าอย่างนี้ โดยพืน้ฐานเขาท ากนัแบบนี้ แลว้ถ้าพืน้ฐานมแีต่แบบนี้ เดีย๋วเราจะสรา้ง

คอนโดมเินียม ๑๐๐ ชัน้ ๒๐๐ ชัน้บนเสาเขม็ทีเ่ราท า มนัตอ้งเป็นแบบนี้ 

แต่เขาไม่ยอมท าตรงนี้กนั เขาจะเอาตกึร้อยชัน้ หลายรอ้ยชัน้ไปสรา้งไวบ้น

ดนิเลน แล้วพอมนัจะล้มก็เอาไหไปยนัไว ้ต่อไปพอมนัจะหายนะ หาโอ่งไปค ้าไว ้ เขาคดิ

กนัแบบนัน้ คดิกนัแบบโลกๆ 

ถ้าเป็นจรงิเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนี้ สุภาพบุรุษในการประพฤตปิฏบิตัติอ้งมี
เหตุมผีล ตอ้งยอมรบัความเป็นจรงิ ปฏบิตัจิรงิจะรูค้วามจรงิ ใหป้ระพฤตปิฏบิตัไิป
ตามความเป็นจรงิอย่างนี้ แลว้เราจะเจรญิรุ่งเรอืงในธรรม เอวงั 


